Deze Quick Guide toont alle te volgen stappen
om uw wasmachine te koppelen met de Hoover
Wizard App.
Om optimaal te profiteren van de One Touchfuncties, raden wij u aan een Androidsmartphone uitgerust met NFC-technologie te
gebruiken.
De procedure is hetzelfde ook voor Android
apparaten niet voorzien van NFC-technologie, en
iOS apparaten, behalve stappen n ° 6 en 7; in
het geval van het gebruik van deze apparaten,
volg
Stap 6
(No NFC) & 7 (No NFC).
LET OP - Het is mogelijk om volledig te
communiceren en te profiteren van alle One
Touch functies, enkel met Android
smartphones uitgerust met NFC-technologie,
zoals de volgende:
Android smartphone
Interactie met de
met NFC
machine + inhoud
technologie
Android smartphone
zonder NFC
Enkel inhoud
technologie
Android Tablet
Enkel inhoud
Apple iPhone en
Enkel inhoud
iPad

Plaats uw smartphone in de buurt van het One
Touch -logo op het dashboard van de
Wasmachine, om het serienummer te verkrijgen.
LET OP - Als u de positie van de NFC-antenne
niet weet, Beweeg de smartphone in een
cirkelvormige beweging over de One Touch -logo
tot de App de gegevensoverdracht bevestigt.
Als u een probleem heeft in het slagen, dan kunt
u de procedure herhalen of voort zetten door het
serienummer van de wasmachine handmatig in
te typen. Tik op “Een probleem?”

Download de Hoover Wizard App via de Store.
LET OP - De App is beschikbaar voor Android
(versie 4.4 of hoger) en iOS (versie 8.0 of
hoger) apparaten.
Controleer of uw internetverbinding werkt.
Als u gebruik maakt van een Androidsmartphone uitgerust met NFC-technologie,
opent u het menu "Instellingen" van de
telefoon om de NFC-functie in de juiste sectie
te activeren.
LET OP - Het activeringsproces van de NFCfunctie kan verschillen, afhankelijk van het
smartphone-model en de Android-versie van
het besturingssysteem. Voor meer informatie,
kijk dan op de handleiding van uw
smartphone.
LET OP - Met het oog op een betere
erkenning van de werkelijke verbinding
tussen de huishoudelijke apparaten en de App
te hebben, raden wij u aan notificatie
geluiden en trillingen te activeren op uw
smartphone.

Wacht tot het einde van de data-overdracht,
zonder de smartphone van het One Touchlogo te verplaatsen (slechts enkele
seconden).
Ga naar Stap 8

Open de Hoover Wizard App en maak uw
gebruikersprofiel aan door te tikken op
'Registreer'. Accepteer de privacy policy
en vul de vereiste velden in.

Op de homepagina, tik op het Machinesymbool Wassen en druk vervolgens op
"Ja".

De App vraagt om de aanwezigheid
van het One Touch-logo op het
dashboard van de wasmachine te
controleren.

Breng de aankoopdatum van het apparaat
in(DD / MM / YYYY), dan tikt u op
"Doorgaan".

LET OP - U kunt bladeren door de functies
van de hele Hoover Wizard line-up (One
Touch en Wi-Fi) door te tikken op de knop
"Demo".

Tik op "Ja, ik kan het logo zien".



Als u het apparaat met een niet NFCuitgerust apparaat registreert, nodigt een
screenshot u uit om de procedure te
stoppen en te hervatten op een Androidsmartphone uitgerust met NFCtechnologie.

Voer het 16-cijferig serienummer dat u
kunt vinden op het etiket aan de
achterkant van de deur van de
wasmachine handmatig in.

In het geval dat u deze mogelijkheid niet
heeft, tikt u op "Nee".

Ga naar Stap 8

Een screenshot zal het serienummer en de
modelnaam van uw wasmachine
samenvatten.
Tik op "Bevestigen".

Tik op "Doorgaan".

Android smartphone met NFC ga
verder naar stap 6
Andere apparaten zonder NFC  ga
verder naar stap 6 (No NFC)

In het laatste scherm kunt u de
beschikbaarheid van een speciale promotie
op je nieuw geregistreerde apparaat
(bijvoorbeeld een extra garantie, etc.)
bekijken.
Tik op "Nu bekijken" of "Niet nu", en volg
de aanwijzingen van de App.
Het registratieproces is nu klaar.

Dit gedeelte van de Quick Guide legt uit
hoe de Voice-assistant, de slimme functie
die u suggereert, na drie eenvoudige vocale
inputs
Kleding of Stoffen
Kleuren
Vuiltegraad
de beste wascyclus die voldoet aan uw
behoeften.
LET OP - De Voice Coach functie is alleen
beschikbaar met behulp van de Hoover
Wizard App met een Android-smartphone
uitgerust met NFC-technologie.
Vergeet niet om de NFC-functie te
activeren in de juiste sectie van het menu
'Instellingen' van uw Smartphone en een
werkende internetverbinding te hebben.
Het activeringsproces van de NFC-functies
kunnen verschillen, volgens het
smartphone-model en de Android-versie
van het besturingssysteem. Voor meer
informatie, kijk dan op de handleiding van
uw smartphone.

Registreer uw One Touch wasmachine in de
App, zoals uitgelegd op de eerste pagina van
deze Quick Guide.

Lees de screenshot met de algemene
instructie over het gebruik van de Voice
Coach functie, tik vervolgens op "Ok".

Ga naar het menu Wasmachine in de Hoover
Wizard App, tik dan op de microfoon icoon in
de rechter bovenhoek van het scherm.

Bereid de kleding die u wilt wassen voor.

Tik op het pictogram van de microfoon.
LET OP - De Voice Coach systeem herkent
enkel de woordenschat van de door uw
ingestelde taal in uw smartphone.

Wanneer het scherm de melding “Spreek
nu” toont, spreek dan al de kleding of
stoffen uit die u wenst te wassen, zonder
pauzes of verdere details.
Aan het einde van het dicteren, zal het
systeem automatisch naar de volgende
passage gaan.

LET OP - Met het oog om de beste
wasresultaten te verkrijgen, raden wij u
aan om de kleren te sorteren naar de
verschillende stoffen, kleuren en
vuiltegraad.
Bovendien controleer hun wasbaarheid in
een wasmachine. In geval van twijfel,
verwijzen wij u naar de juiste label op de
kleding.

LET OP - Achtergrondgeluiden of
geruchten, net zoals pauzes tijdens het
uitspreken, ook al kort is, kan het begrip
van de woorden door het systeem in
gevaar brengen.

Enkel de woorden die duidelijk begrepen
zijn door het systeem verschijnen op de
display. Onder deze woorden zullen alleen
de onderstreepte woorden bijdragen tot de
definitie van de aanbevolen wascyclus
suggestie
Voorbeeld:
Jij zegt: “Jeans, Katoen, Home”

Het toont: “Jeans, Katoen, Home”
Enkel “Jeans” en “Katoen” zullen bijdragen
aan de definitie van het wasprogramma; het
woord "Home", ook al herkend door het
systeem wordt genegeerd.


Tik op "Bevestig" om te accepteren, of
"Herhalen" om de naam van de kleding /
stoffen te herhalen in het geval van storing

Voice Coach:


DE VOICE ASSISTANT HERKENT
GEEN ENKELE INPUT  Herhaal de
woorden die u sprak, articuleer duidelijker
of probeer een synoniem te gebruiken.


DE KLEDING/STOFFEN VAN UW
INPUT ZIJN NIET COMPATIBEL  U
probeert te veel verschillende soorten
stoffen samen te wassen. Gelieve de meest
delicate stoffen te sorteren en herhaal de
procedure.
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Herhaal de gevolgde procedure op Stappen
3/5 ook voor de "Kleuren" input.

Herhaal de gevolgde procedure op Stappen 3/5
ook voor de "Vuiltegraad" input.
LET OP - Spreek één enkele vuiltegraad uit
voor het gehele wasgoed.
Anders zal het systeem enkel rekening
houden met de hoogste graad.

Als alle inputs correct zijn zal de Voice
Coach het meest geschikte wasprogramma
voor uw kleding voorstellen.
Laad de wasmachine met uw wasgoed en
sluit de deur, zet dan het wasmiddel in het
juiste compartiment van de lade en draai
de knop op de One Touch positie.

In de App, tik op:
Start  om de cyclus onmiddelijk te beginnen
Startuitstel  om een start- of eindeuitstel in te
stellen.
Plaats de smartphone bij het One Touch logo op
het toetsenbord van het toestel om de gegevens
over te dragen en de wasmachine in te stellen.
Schakel dan de knop Aan het einde van de
wascyclus op de OFF stand.

DE KLEDING / STOFFEN VAN UW
INPUT ZIJN ZEER VERSCHILLEND VAN
ELKAAR  De voorgestelde cyclus zal uw
kleding behouden, maar om de beste
wasprestaties te garanderen, raden wij u
aan om de hele procedure te herhalen en
de meest delicate kleding en stoffen te
sorteren.

http://hooveronetouch.com
/quickguide

